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Tillsammans med våra kunder gör vi Karlstad lite varmare, ljusare
och renare. Vi är cirka 150 medarbetare som brinner för en hållbar
samhällsutveckling. Vi ägs till 100 procent av de vi är till för – invånarna i Karlstads kommun.
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Vår vision

Elhandel

Karlstads Energi är det naturliga valet av tjänster
inom energi och återvinning av avfall i en Karlstadsregion i tillväxt.

Vi erbjuder miljömärkt el från förnybara energikällor till kunder i hela Sverige. Vårt fokus är Värmland
och vi har de flesta kunderna i Karlstad. Enligt våra
ägardirektiv ska vi erbjuda bland de lägsta priserna i
Sverige.

Uppdrag
Karlstads Energi ägs av Karlstads kommun. Vårt
uppdrag är att producera och leverera el och fjärrvärme
på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ansvarar även för
insamlingen av hushållsavfallet i kommunen.
Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan
och vi ser till att Karlstad kan växa och utvecklas hållbart. Verksamheterna fjärrvärme, elhandel, elproduktion och övrig renhållningsverksamhet ska bedrivs
affärsmässigt medan renhållningsskyldigheten ska
bedrivas utan vinstsyfte. Genom att årligen generera
ett ekonomiskt överskott säkerställer vi bolagets fortlevnad i en energimarknad i ständig förändring.

Renhållning
Vi samlar in ungefär 20 000 ton mat- och restavfall
från Karlstadsborna varje år. Vi tar emot ungefär lika
mycket grovavfall på våra sex återvinningscentraler
i kommunen. Vi driver även kommunens deponi på
Djupdalen.
Denna hållbarhetsrapport gäller räkenskapsåret 2018.
Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med
bestämmelserna i årsredovisningslagens sjätte kapitel.

Fjärrvärme
Vi producerar och levererar förnybar och återvunnen
fjärrvärme till cirka 5 300 kundanläggningar i Karlstad. Som bränsle används i huvudsak restprodukter
från skogsindustrin och restavfall från Karlstadsborna
och närliggande kommuner. Vi tillvaratar även överskottsvärme från Skoghalls Bruk. Samtidigt som vi
producerar förnybar fjärrvärme gör vi även förnybar el
i våra kraftvärmeverk.
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TILLSAMMANS SKA VI MÖTA
MORGONDAGENS UTMANINGAR
När 2019 gjorde sitt intåg fick vi äntligen den vinter som vi ofta förväntar
oss, men sällan får uppleva numera. En riktig vinter med snö och kyla värmer hjärtat på alla skid- och skridskoentusiaster, men lockar också fram
det bästa i ett energibolag med fjärrvärme i produktpaletten.
När termometern visar bortåt 20 minus sätts våra anläggningar och medarbetare på prov på riktigt. Det är då vi
ska trotsa yttre utmaningar och fortsätta leverera värme
till våra kunder, tryggt, hållbart och utan störningar. Det
är när vi inte märks som vi presterar som bäst.
2018 var åter ett år där miljö och hållbarhet stod i fokus.
Var gränsen går mellan klimatförändringar och ovanligt
väder kan diskuteras, men det är ett faktum att förra året
präglades av ännu en vinter utan riktiga kalldygn, en
sommar som var rekordvarm och torr, och av stora underskott i vattenbalansen. Allt detta är faktorer som påverkar
Karlstads Energi och våra kunder. Som bolag måste vi
anpassa oss efter dessa förändringar i klimat och omvärld
och efter de nya krav som våra kunder ställer på oss.
Under 2018 hade vi på Karlstads Energi mycket att
glädja oss över. Den årliga undersökningen Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att vi har Sveriges nöjdaste kunder
inom privatmarknad elhandel och landets näst mest nöjda
kunder inom fjärrvärme. Andra mätningar visar att vi
har mycket hög kundnöjdhet också inom renhållningen.
En djupdykning i resultaten visar att våra kunder sätter
stort värde på vårt hållbarhetsengagemang och samhällsansvar. Det tar vi fasta på och det sporrar oss att fortsätta
minska vårt klimatavtryck med bibehållen hög kvalitet
och nytta.

Blickar vi bakåt ser vi att stora steg har tagits, och det är
idag självklart att vi bara säljer förnybar el, att vi levererar fjärrvärme producerad av återvunnet material och
restprodukter såsom grot och flis från skogsindustrin. Vi
förser också Karlstadsborna med återvinningscentraler
som ligger i topp i landet i servicegrad och tillgänglighet.
För att möta morgondagens utmaningar, både med ett
klimat i förändring och i att vara lyhörda för nya och
befintliga målgruppers behov, har vi internt startat ett
omfattande förändringsarbete. Det hoppas vi ska märkas
i ett ökat utbud av produkter och tjänster och att våra
intressenter kommer se mer av oss i olika sammanhang
framöver.
Kanske är kyla den produkt som våra kunder inte märker
att vi levererar när vi får nästa rekordvarma sommar.

Erik Kornfeld, vd
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VÅRA HÅLLBARHETSFRÅGOR

DIALOG MED VÅRA
INTRESSENTER

I dialog med våra intressenter har vi identifierat ett flertal hållbarhetsfrågor som vi ska jobba med framöver.

Vad tycker egentligen våra intressenter om oss?
Det tar vi reda på genom att ha en kontinuerlig
dialog i alla forum där vi träffar våra intressenter.

Under 2018 genomförde ledningsgruppen en väsentlighetsanalys och prioriterade vilka hållbarhetsfrågor vi
ska jobba extra med under 2019. De områden vi framför
allt ska fokusera på är minskad klimatpåverkan, en säker
arbetsmiljö, hög tillgänglighet samt produkt- och tjänsteutveckling.
Minskad klimatpåverkan
Vi på Karlstads Energi har länge arbetat med att minska
vår klimatpåverkan. Genom vårt miljöledningssystem
bedrivs detta arbete systematiskt och vi kommer att
intensifiera arbetet ytterligare under 2019. Läs mer om
detta arbete på sidan 16.
En säker arbetsmiljö
På Karlstads Energi har säkerheten alltid högsta priotitet.
Det är därför mycket viktigt att vi har väl fungerande och
inarbetade rutiner som minimerar risken för olyckor.

Betydelse för våra intressenter

Mycket
viktigt

Hög tillgänglighet
Som fjärrvärmeleverantör är vi en del av infrastrukturen
i Karlstad. Att vi alltid kan leverera fjärrvärme är en av
våra viktigaste hållbarhetsfrågor av flera anledningar.
Fjärrvärmen är i många delar en samhällskritisk verksamhet. Dessutom är hög tillgänglighet en förutsättning för
en hållbar kundnöjdhet.
Produkt- och tjänsteutveckling
Vi gör bedömningen att om vi ska fortsätta att vara
relevanta på energimarknaden måste vi utveckla nya
produkter och tjänster som kunderna efterfrågar. En del i
detta arbete är att vi under 2019 kommer att anställa en
produkt- och tjänsteutvecklare.

RAPPORTERA

FOKUSERA OCH RAPPORTERA

•
•
•
•

•
•
•
•

Kundnöjdhet
Prisvärda produkter
Jämställdhet- och mångfald
Arbete mot korruption

RAPPORTERA

•
•

•
•
•
•

Mänskliga rättigheter
Biologisk mångfald

Viktigt
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Mänskliga rättigheter
Självklart är mänskliga rättigheter en viktig fråga
för oss på Karlstads Energi. Vi har bedömt att
mänskliga rättigheter efterlevs av våra leverantörer. När vi gör större upphandlingar som annonseras internationellt måste alla anbudslämnare
lämna en försäkran att de respekterar mänskliga
rättigheter.

Resursanvändning
Kompetensförsörjning
God ekonomi
Transporter

Betydelse för Karlstads Energi

Eftersom vi är ett kommunalt bolag ägs vi av alla
Karlstadsbor. Vårt ägarbolag Karlstads Stadshus
AB har bland annat beslutat om ägardirektiv och
resultatkrav som ligger till grund för hur verksamheten ska drivas. Vi för kontinuerligt en dialog
med vår ägare för att säkerställa att bolaget följer
de direktiv vi har att förhålla oss till.
En annan mycket viktig intressentgrupp är våra
medarbetare. Även om Karlstads Energi redan
idag är ett väl fungerande och lönsamt bolag
behöver vi förändra oss så att vi även i framtiden
är valet för vår personal och våra kunder. Under
hösten 2018 startade vi vår förändringsresa som
går under namnet ”Ny Energi 2025”. Läs mer om
vår förändringsresa på sidan 12.

Minskad klimatpåverkan
En säker arbetsmiljö
Hög tillgänglighet
Produkt- och tjänsteutveckling

BEVAKA OCH INFORMERA

Kunden är vår viktigaste intressent. Genom årliga
kundundersökningar inom el och fjärrvärme vet
vi att våra kunder rankar oss som ett av Sveriges
mest omtyckta energibolag. 2018 hade vi till och
med Sveriges mest nöjda elkunder enligt Svenskt
Kvalitetsindex (SKI). Senaste kundundersökningen gav också vid handen att våra kunder vill
se att vi fortsätter att utveckla oss i vår roll som en
samhällsaktör. Kunderna efterfrågar också lättillgänglig information, störningsfria leveranser och
konkurrenskraftiga priser.

Mycket
viktigt

INTRESSENTER

AKTIVITETER

FREKVENS

Kunder

Webbplats
Kundservice
Kundbesök
Kundmöten el
Kundmöten fjärrvärme
Nyhetsbrev via e-post
SKI-undersökning
Prisdialog fjärrvärme
Kundsynpunkter
Sociala medier

Löpande
Löpande
Löpande
3-6 gånger/år
3-6 gånger/år
Vid behov
En gång om året
Årligen
Löpande
Löpande

Medarbetare
och fack

Intranät
Arbetsplatsträffar
Personalinformation
Facklig representation
i styrelsen
Samverkansmöten
Utbildningar

Löpande
Löpande
Löpande
1 gång/månad

Ägare

Styrelsemöten
Ägardialog
Årsstämma

1 gång/månad
Löpande
1 gång/år

Karlstadsborna

Öppet hus
Sponsring av
ungdomslag
Studiebesök

1 gång vartannat år
Löpande

Leverantörer och
entreprenörer

Upphandlingar
Projektmöten

Löpande
Löpande

Myndigheter

Dialog i olika frågor

Löpande

Universitet

Samarbete kring
utbildning
Examensjobb

Löpande

Nätverksträffar med
branschföreningar

Löpande

Bransch

Vi gör därför bedömningen att vi kan fokusera på
andra förbättringsområden.
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8 gånger/år
Efter behov

Löpande

Löpande

KARLSTADS ENERGI I SIFFROR

VI VÄRMER KARLSTAD
Fjärrvärme
Ändå sedan 1948 har fjärrvärmen värmt Karlstads tätort.
Nätet började byggas runt vår anläggning på Lamberget
och har genom decennierna växt till att idag täcka fastigheter från Hultsberg i väster till Kronoparkens villaområde i öster och Stockfallet och Stodene i norr.
Fjärrvärmen är idag en viktig del av infrastrukturen i
centrala Karlstad. Eftersom uppskattningsvis 50 000
människor kommer i kontakt med fjärrvärmen varje dag
är hög tillgänglighet en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor då vår fjärrvärme är en förutsättning för verksamheter
som exempelvis sjukhus, skolor
och industrier. Längre oplanerade avbrott i värmeleveransen får
omedelbara konsekvenser och kan
tvinga skolor, badhus och industrier att stänga ner verksamheten.
Betydande olägenheter i samhället
helt enkelt.
Nyckeln till en hög tillgänglighet
är ett väl planerat underhållsarbete
där våra årliga revisioner är en
viktig del. Avfallspannan, som togs
i drift 1986, stoppas två gånger per
år, en gång på våren och en gång på
hösten. Under stoppen går vi noga
igenom pannan för att se vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas utöver de planerade
underhållsinsatserna.
Heden 3, vårt fliseldade kraftvärmeverk som togs i drift
hösten 2014, startar vi när efterfrågan på värme ökar
tidigt under hösten. Under sommaren 2018 utfördes
bland annat en turbinrevision på Heden 3 och ett utökat
vibrationssystem installerades.
En annan åtgärd som utfördes under sommaren 2018 var
att bandgången till Heden 3 försågs med en utrustning
som ska dosera lämpliga mängder svavel över bränslet
innan bränslet når pannan. Svaveldoseringen ska motverka att sanden i Heden 3 klibbar fast på pannväggarna
vilket kan störa produktionen.

Trots kompletteringen med svaveldoseringen fick vi stoppa Heden 3 vid två tillfällen under hösten. Vi felsöker
nu tillsammans med pannleverantören vad som orsakar
problemen så att vi kan undvika liknande stopp framöver.

BRÄNSLE FJÄRRVÄRMEPRODUKTION

FÖRDELNING
URSPRUNGSMÄRKT EL

ELPRODUKTION

De oplanerade stoppen på Heden 3 märktes aldrig hos
kund tack vare att vi snabbt kunna starta våra reservanläggningar.

Elhandel
Sedan 1996 har Karlstads Energi levererat prisvärd el till
våra kunder. Elen har varit så prisvärd
att Villägarnas Riksförbund utsett oss
till Sveriges bästa elhandlare vid sammanlagt fyra tillfällen.

Trädbränslen 73,7 %
Avfall 22,1 %
Bioolja 1,3 %
Fossil olja 0,8 %
Stora prima bio 1,1 %
Stora prima spill 0,8 %
Stora prima fossil 0,2 %

Vatten 56 %
Bio 40 %
Vind 4 %

Förnybar 99,2 %
Fossil olja 0,8 %

Avfallsinsamlingens utsläpp
per körda mil, kg CO2 e/mil

10,03
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2014 började vi på Karlstads Energi
ursprungsmärka all el från förnybara
energikällor. Det innebär att vi garanterar att det matas in lika mycket förnybar el på elnätet som våra kunder
använder.

8,03
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5,85

6

5,33

4

Vår starka miljöprofil tror vi är en av
anledningarna till att vi under 2018
levererade mer el än vi någonsin gjort
tidigare, 673 GWh. Vår prognos är
att den siffran kommer att överträffas
2019.

Renhållning
2004 blev den kommunala renhållningsskyldigheten en
del av Karlstads Energi. Med det ansvaret följer också att
vi driver Karlstads sex återvinningscentraler.
På våra återvinningscentraler försöker vi hela tiden erbjuda fler fraktioner för att därmed öka möjligheten till
en effektiv materialåtervinning. Vi satsar även på att öka
ytorna där våra kunder kan lämna saker som är för bra för
att kastas. På så sätt uppmuntrar vi till återbruk vilket
är det översta steget på avfallstrappan och väl i linje med
branschföreningen Avfall Sveriges vision ”Det finns inget
avfall”.
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2015

2016

2017

2018

Fossiloljebaserad 		
produktion		

2015		

2016		

2017		

2018		

Mål

Inklusive start- och stödolja

0,80		

2,00		

0,73		

0,95		

0,5

2016		

2017		

2018		

Budgetmål

					
Tillgänglighet		
2015		

%

Heden 1			97,5		96,4		98,8		95,0		96

%

Heden 2			99,9		96,3		99,7		99,7		98

%

Heden 3			99,8		98,0		95,7		96,0		98

%

Fjärrvärmenät			99,98		99,84		99,99		99,99		99,94

%

Restprodukter		
Bottensand				3 606

ton		Träaska				3 082

ton

Rökgasreningsrest			1 239

ton		Slagg				7 564

ton

Bottensanden använder vi som konstruktionsmaterial. Träaskan återförs till skogen enligt Skogsstyrelsens rekommendationer. Slaggen behandlas och metaller sorteras ut. Resten av slaggen används som konstruktionsmaterial på
Djupdalen. Rökgasreningsresten används i ett kalkbrott på9ön Langöya i Norge.

SOCIAL HÅLLBARHET

EN GOD KRAFT FÖR KARLSTAD
Våra kunder vill att vi ska öka vårt samhällsengagemang. Det har de
senaste kundundersökningarna tydligt visat. En del i detta arbete var att
bjuda in till öppet hus i oktober 2018 i samband med att fjärrvärmen
fyllde 70 år. Varje år är vi också med och stöttar kultur- och föreningslivet i
regionen. Nedan ser ni några av våra insatser under 2018.
Fullt hus när fjärrvärmen fyllde 70

Energiruset

1948 var Karlstad först i Sverige att bygga ett permanent fjärrvärmenät. Sedan dess har fjärrvärmen hela tiden
utvecklats och legat i framkant inom miljöområdet.

I slutet av oktober arrangerade vi Energiruset tillsammans med IF Göta – ett motionslopp för hela familjen
i Mariebergsskogen. Deltagarna kunde välja på fem
eller två kilometer och genomföra loppet helt i sitt eget
tempo. Med sina pannlampor bidrog deltagarna till att
sprida ljus och energi i höstmörkret.

2018 var det dags att fira 70-årsjubileum. Lördag 20 oktober bjöd vi därför in våra kunder till Hedenverket där
vi bland annat erbjöd rundvandring och en föreläsning
om fjärrvärmens historia i staden. Våra minsta besökare
fick provsitta våra sopbilar, träffa Pippi och se magiska
trollkarlar.
Evenemanget blev en veritabel succé. Över 1 000 personer besökte Hedenverket under dagen och reaktionerna
från besökarna var uteslutande positiva.

Putte i Parken
Putte i Parken är Karlstads stora musikfestival. I dagarna
tre slår festivalen upp portarna på Norra fältet i Karlstad
och alla, stora som små, är välkomna till festivalen som
genom åren samlat många av Sveriges största artister.
Karlstads Energi är en av festivalen största samarbetspartners.

Stöd till kultur- och föreningslivet
Varje år upprättar Karlstads Energi samarbetsavtal med
ungdomsföreningar i och runt Karlstad. På så sätt hoppas
vi göra idrotten lite mer tillgänglig för barn och ungdomar i vårt närområde.

Mer än 400 löpare kom till start i första upplagan.
Eftersom omdömena från deltagande var så positiva är
det redan klart att vi i början av november 2019 kommer
att arrangera en andra upplaga av Energiruset.

Alla Kvinnors hus och Musikhjälpen
På vår återvinningscentral på Våxnäs finns sedan 2017
en pantmaskin där Karlstadsborna årligen pantar hundratusentals flaskor och burkar. Den som pantar kan välja
att skänka ersättningen till Alla Kvinnors hus i Karlstad.
Uppenbarligen ett bra alternativ för många Karlstadsbor
eftersom den sammanlagda ersättningen till Alla Kvinnors hus blev drygt 50 000 kronor under 2018.
2018 valde vi att skänka vår juklapp på 20 000 kronor
till Musikhjälpen.

Studiebesök
Varje år tar vi emot olika grupper som vill göra studiebesök hos oss och se hur det går till när vi gör fjärrvärme
av förnybar och återvunnen energi. Våra studiebesök är
ett bra tillfälle att väcka intresse för vår verksamhet samt
visa upp vilken miljöinsats vi gör – varje dag året om.

10
10

11

KARLSTADS ENERGI
SOM ARBETSGIVARE
Energimarknaden förändras i en allt snabbare takt. Detta ställer krav
på att vi som bolag kan attrahera framtidens arbetskraft samt att vi
hela tiden förbättrar och förändrar vår verksamhet.
Ny Energi 2025
I slutet av november 2018 bjöd vi in alla anställda till
en medarbetardag. Det blev startskottet för en förändringsresa vi kallar Ny Energi 2025.
Karlstads Energi idag är ett välskött och väl fungerande
bolag med kompetenta och engagerade medarbetare
men vi behöver förändra oss för att möta de utmaningar
vi står inför. Vi ser att klimatförändringarna ger oss ett
varmare klimat som kommer att minska efterfrågan på
värme och i stället öka efterfrågan på kyla, vi känner
av en ökad konkurrens från värmepumpar och andra
uppvärmningsalternativ som hela tiden blir bättre.
En annan utmaning är att behålla och attrahera rätt
kompetens som gör att vi hela tiden kan möta de ökade
kraven från våra kunder.

Vi ser framför oss ett önskat läge där vi har Sveriges
nöjdaste kunder och där vi kan erbjuda Värmlands
mest attraktiva arbetsplats. Vi ska också vara ett bolag
där alla medarbetare känner sig delaktiga.
För att nå våra mål behöver vi ha ny energi. Därför
har vi döpt vår förändringsresa till Ny Energi 2025,
en förändringsresa som ska ta oss till målet att även i
framtiden vara ett framgångsrikt bolag som levererar
efterfrågade produkter och tjänster till nöjda kunder.
För att lyckas med detta är det viktigt att alla medarbetare känner en stolthet över bolaget.
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LMU
Vartannat år genomför vi en ledar- och medarbetarundersökning (LMU) bland alla vår anställda. LMU-undersökningen 2018 visade att våra medarbetare trivs på arbetet
men också att bättre kommunikation och målstyrning
efterfrågas. Våra medarbetare efterfrågar också mer samarbete över avdelningsgränserna.
Detta har vi tagit fasta på. Vår nya kommunikationsplan
syftar till att kraftigt förbättra den interna kommunikationen i bolaget. Exempelvis kommer personalinformation ges vid fyra tillfällen per år och regelbundna ledarmöten på hålls numer på månadsbasis.
För att förbättra vår målstyrning kopplar vi bolagets mål
mot ett eller flera av våra övergripande mål som vår ägare
har beslutat om. Bolagets mål bryts i sin tur ner i aktiviteter på avdelnings-, enhets- och individnivå. Uppföljning av målen sker månadsvis på ledningsgruppens möten och kommuniceras kontinuerligt till medarbetarna.
Vi har också påbörjat ett arbete med processkartläggning,
där vi kommer att tydliggöra och analysera våra tvärfunktionella arbetsflöden. Ett mål är att stärka samarbetet inom bolaget och att skapa en bas för vårt fortsatta
förbättringsarbete.

Arbetsmiljö
Säker arbetsmiljö ett huvudfokus för Karlstads Energi. På
ett energibolag med renhållningsverksamhet utförs dagligen ett antal arbetsmoment som kan medföra risker. Vårt
systematiska arbetsmiljöarbete har därför högsta prioritet
i alla led, från vd till varje individ.
För att ytterligare stärka det arbetet har vi under 2018
tillsatt en resurs för bolagsövergripande planering och
utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet är
att dels att höja säkerhetskulturen generellt, och dels mer
specifikt att vi ska implementera gemensamma rutiner
i alla delar av våra verksamheter avseende riskanalyser,
skyddsronder och proaktiva skyddsåtgärder, alltid med
fokus på ständiga förbättringar.

Alla riskobservationer och avvikelser ska rapporteras och
följas upp. Under 2018 inträffade tio olyckstillbud, av
vilka två ledde till sjukskrivning. Under 2019 kommer
vi att öka fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, bland
annat genom att utföra fler skyddsronder, utbildningar i
bättre arbetsmiljö och och genom ökat fokus på säkerheten på våra återvinningscentraler. Vi kommer också att på
bred front arbeta med säkerhetskultur för att öka medarbetarnas riskmedvetenhet. Målet för 2019 är att vi ska ha
noll incidenter som leder till sjukskrivning.

151 ANSTÄLLDA
32 KVINNOR

21%

119 MÄN

79 %

Jämågrupp i kommunen
När vi söker medarbetare till våra lediga tjänster får vi
i dagsläget få sökande som har utomnordisk bakgrund.
Varför är det så? En förklaring kan naturligtvis vara
att det i allmänhet råder brist på ingenjörer på arbetsmarknaden, inte minst ingenjörer som är födda utanför
Sverige. En annan förklaring kan vara att vi inte har ett
tillräckligt starkt varumärke bland nysvenskar. För att
vi ska kunna behålla vår position som ett av Sveriges
mest omtyckta energibolag är kompetensförsörjning en
nyckelfråga för oss och då behöver vi också bli bättre på
att locka arbetskraft med olika bakgrund.
För att framöver kunna locka fler sökande med utomnordisk bakgrund behöver vi utveckla oss. Det är en av
anledningarna till att vi medverkar i kommunens jämställdhets- och mångfaldsgrupp där dessa frågor diskuteras. Vi har även i en jämställdhets- och mångfaldsgrupp
på Karlstads Energi, Jämågruppen, som kommer att
jobba vidare med frågan hur vi kan öka andelen kvinnor i
delar av våra verksamheter som idag är mansdominerade.
Jämställdhet och mångfald är också en stående punkt på
våra arbetsplatsträffar.

FÖRÄLDRALEDIGHET
6,20 föräldrapenningdagar/anställd
4,10 föräldrapenningdagar/anställd kvinna
6,75 föräldrapenningdagar/anställd man
2,50 tillfällig föräldrapenningdagar/anställd
4,09 tillfällig föräldrapenningdagar/anställd kvinna
2,08 tillfällig föräldrapenningdagar/anställd man

SJUKFRÅNVARO
7,94 sjukdagar/anställd
7,03 sjukdagar/anställd kvinna
8,18 sjukdagar/anställd man

AVVIKELSER I FORM AV OLYCKSTILLBUD
År		
Rapporterade avvikelser Antal avvikelser som
						lett till sjukskrivning
2015		3				0
2016		11				1
2017		4				0
2018		10				2
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HÅLLBARHET FÖR OSS
I våra ägardirektiv klargörs att värmeproduktionens klimatpåverkan långsiktigt ska minska. Det har den också gjort. Fjärrvärmen i Karlstad har
gått från att vara helt beroende till oberoende av fossil olja för uppvärmning på mindre än 30 år. Men vårt miljöarbete slutar inte där.
Miljöcertifierade
Karlstads Energi är miljöcertifierat
bolag enligt ISO 14 001. Certifieringen ska genomsyra hela verksamheten och bidra till en bättre miljöutveckling i bolaget och därmed hela
samhället, minimera verksamhetens
miljöbelastning och göra miljöarbetet till en naturlig del i den dagliga
verksamheten.

som minskar bränsleförbrukningen med nästan en
tank i veckan. Det elektriska aggregatet har också
fördelen att det är betydligt tystare vilket minskar
olägenheten med höga ljud i centrala Karlstad.
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Med vårt miljö- och ledningssystem är vi medvetna om
miljöaspekter i vår verksamhet och analyserar, åtgärdar och
förebygger effekterna av dessa på ett strukturerat sätt. Vi
ska öppet kommunicera vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Ett annat nysatt mål som rör vår renhållningsverksamhet är att 30 procent av villahushållen i Karlstad
ska ha ett abonnemang för källsortering av papper
och plast 2022. Vi kommer att lansera vårt abonnemang för källsortering av papper och plast under
2019. Det nya abonnemanget tror vi även kommer
att bidra till målet att innehåll av plastförpackningar i restavfallet ska minska med 20 procent till
2020.
I enlighet med våra ägardirektiv valde vi redan
2014 att ursprungsmärka alla elleveranser från
förnybara energikällor. Det innebär att vi garanterar
att det matas in lika mycket förnybar el på elnätet
som våra kunder använder.

Vi bidrar också till kommunens övergripande mål att
Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun genom att vi gjort fjärrvärmen i stort sett oberoende av fossil
olja för uppvärmning. Nu är siktet i första hand inställt på
att även fasa ut den fossila oljan som används till start- och
stödeldning av pannorna vid Hedenverket senast 2023.
Detta mål sattes under 2018 och vi kommer under 2019
planera för hur ett genomförande ska ske.

Sedan vi tog steget att miljömärka all el har många
andra elhandlare följt vårt exempel. Jättebra tycker
vi eftersom det påskyndar omställningen till ett
förnybart samhälle. Samtidigt har det lett till att
kostnader för så kallade ursprungsgarantier från
förnybara energikällor har skjutit i höjden.

Genom vårt miljöledningssystem säkerställer vi också att
Karlstadsborna och vår miljö inte påverkas negativt av
skadliga ämnen, ytterligare ett koncerngemensamt mål
som alla verksamheter i Karlstads kommun ska jobba med.

Under hösten 2018 tog vi det strategiska beslutet
att även fortsättningsvis miljömärka alla elleveranser men för att öka transparensen särredovisar vi
kostnaderna för ursprungsgarantierna.

Ett annat av våra miljömål är att alla fordon som används
inom renhållningsavdelningen ska drivas med fossilfria
bränslen 2021. Inom renhållningen påbörjade vi redan
2010 omställningen mot fordon som drivs med förnybara
bränslen. Under 2018 togs beslut att köpa in två sopbilar
som båda drivs med det förnybara bränslet HVO. En av
sopbilarna är även utrustad med ett elektriskt aggregat

Ett annat miljömål vi jobbar med är att bli ett kompetenscentrum i koncernen när det gäller solenergi.
Som en del i detta arbetet installerade vi under
2018 solceller på våra garagetak.
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199 TUSEN SKÄL ATT
VÄLJA FJÄRRVÄRME

VÅRA BIDRAG TILL
DE GLOBALA MÅLEN

Hur betydelsefullt är Karlstads Energis miljöinsats i ett större perspektiv?
För att årligen få ett bra svar på den frågan gör vi ett klimatbokslut där vi
tittar på vad som skulle hända med koldioxidutsläppen om inte Karlstads
Energi fanns. Slutsatsen är att utsläppen av koldioxid minskade 2018
tack vare Karlstads Energi – och det rejält. Med 199 000 ton närmare
bestämt.

Genom vår verksamhet är vi direkt med och bidrar till flera av de globala målen. Inte minst mål 7) Hållbar energi för alla i och med vår produktion av förnybar och återvunnen fjärrvärme som tar vara på de resurser
som annars skulle gå till spillo.

Om Karlstads Energi inte fanns – hur skulle då alla
fastigheter i Karlstad värmas och hur skulle den förnybara el som vi producerat i stället ha producerats? Det är
utgångspunkterna i klimatbokslutet som de oberoende
miljöingenjörerna på Profu räknar fram. Profu tittar på
de fullgoda alternativ som idag finns till fjärrvärme för
att värma alla fastigheter i Karlstad och räknar på vilken
klimatpåverkan dessa alternativa värmekällor skulle ge
upphov till.

Som synes i grafen här var Karlstads Energis bidrag till
sänkta koldioxidutsläpp större för några år sedan. Innebär
det att vår verksamhet har blivit mindre klimatsmart?
Nej, det är i stället omvärlden som blivit bättre vilket
i grunden är positivt eftersom det innebär minskade
koldioxidutsläpp globalt. Samtidigt är Karlstads Energi
bidrag till minskade koldioxidutsläpp fortfarande mycket
betydelsefullt.

Mål 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
är också ett mål vi bidrar till i och med att vår hållbara
fjärrvärme värmer stora delar av centrala Karlstad. Det
samma gäller mål 11) Hållbara städer och samhällen.
Till mål 11) kan även läggas att våra tunga fordon i
verksamheterna endast går på förnybart bränsle.
Mål 13) Bekämpa klimatförändringar gör vi genom att
vår fjärrvärme bidrar till sänkta utsläpp av koldioxid.

Slutligen bidrar vi även till målen 3) Hälsa och välbefinnande liksom 12) Hållbar konsumtion och produktion, detta genom att vi noga renar våra rökgaser från
skadliga ämnen samt att vi bara har förnybar och återvunnen energi i vår bränslemix inom fjärrvärmen. Vi
vill också medverka till en hållbar konsumtion genom
att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar samt öka
möjligheterna till materialåtervinning och återbruk på
våra återvinningscentraler.

Slutsatsen är att Karlstads Energi bidrog till att sänka
utsläppen av koldioxid med 199 000 ton under 2018.

Klimatbokslut (ton)
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Ett bra resultat som tryggar verksamheten på sikt och ger ett bidrag till
vår ägare - samtidigt som vi även fortsatt har nöjda kunder.
Det är ekonomisk hållbarhet för oss.
från fast- och effektavgifterna inom värmeverksamheten. Sammantaget nådde vi nästan ägarens
resultatkrav. I och med att elpriserna ser ut att ligga
kvar på en högre nivå jämfört med de senaste åren
samtidigt som vi har bra kontroll på våra kostnader
har vi goda förhoppningar att nå ägarens resultatkrav 2019.

Karlstad växer som stad och närmar sig raskt 100 000
invånare. I takt med att staden växer ökar också antalet
fjärrvärmekunder vilket ger oss bra förutsättningar att
kunna erbjuda ett attraktivt fjärrvärmepris.
Just fjärrvärmepriset har hamnat mer i fokus de senaste
åren i och med att låga elpriser gjort konkurrerande eldrivna uppvärmningsformer mer
attraktiva. Vi genomför därför en
helhetsanalys om fjärrvärmens
långsiktiga konkurrenskraft. För
bolagets ekonomiska hållbarhet
är det avgörande att vi fortsätter
– prisförändringen
vårt effektiviseringsarbete, att vi
säkerställer en hög tillgänglighet för Karlstads
samt utvecklar vår produkt så att Energis fjärrvärme
vi även i framtiden är en relevant 2018 och 2019.

Arbete mot korruption

0%

Eftersom Karlstads Energi är ett kommunalt bolag som ägs av alla Karlstadsbor är öppenhet och
transparens en självklarhet för oss. Självklart har
vi nolltolerans mot mutor och korruption vilket vi
kontinuerligt informerar om på våra arbetsplatsträffar.
Varje år upprättar vi även en intern kontrollplan.
Kontrollplanen är en utgångspunkt för vår interna
controller som kontinuerligt granskar vår verksamhet. Granskningen 2018 visade på några mindre
avvikelser som har korrigerats.

aktör på värmemarknaden.
Vår avfallspanna Heden 1 invigdes 1986 och tjänar oss
fortfarande väl som basanläggning. I och med att drifttiden på en panna är drygt 30 år kommer vi under 2019
börja titta närmare på hur vi på sikt ska hantera Karlstadsborna avfall.

Rörelseresultat (miljoner kronor)

Avkastning och resultat
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Varje år fastställer vår ägare resultatkravet för nästkommande verksamhetsår. Stigande priser på el och elcertifikat påverkade vårt resultat positivt medan vi inte riktigt
nådde upp till budget när det gäller våra intäkter.
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EKONOMISK HÅLLBARHET

ETT RESULTAT SOM TRYGGAR
VERKSAMHETEN PÅ SIKT

Vår hållbarhetsrapport är tryckt hos ett ISO 14 001-licensierat tryckeri.

Karlstads Energi AB, Hedvägen 20, 651 84 Karlstad,
tel 054-540 71 00, fax 054-85 38 41, www.karlstadsenergi.se,
karlstadsenergi@karlstad.se, org. nr. 556071-6085

